
In Memoriam René Nauts, ere-ondervoorzitter van DSP

Enkele jaren geleden sprak iemand uit Zuid-Limburg mij aan met de vraag of ik van Peer 
was. Op mijn bevestiging informeerde deze dame onmiddellijk naar René Nauts. Toen hij nog
leefde en nog heel actief was, vroeg ze me hem te groeten. Mijnheer Nauts had destijds haar
ouders begeleid bij de opstart van een pompstation. Hij kwam maandelijks op 
controlebezoek en heeft eigenlijk het bedrijf helemaal in goede banen geleid. Toen ik de zaak
overnam, kon ik weer op hem rekenen en heeft hij mij uitstekend geholpen, aldus deze 
dame.

Voor mij was het duidelijk dat René in zijn job als fiscaal expert evenveel inzet toonde als in 
zijn functie van bestuurslid van onze kring.

Ik  wil bij dit afscheid enkele beelden van René oproepen die bij iedereen van onze kring 
bijzonder beklijven.

René als  autodidact in de archeologie

Hij en zijn echtgenote trokken – ik spreek over de jaren 1959, 1960 – zelf op pad om 
opgravingen te doen op plaatsen, waarvan hij in zijn studie vermoedde dat er zaken moesten
gevonden worden. Hij zocht en vond diverse potscherven en zelfs een gaaf bewaarde kruik 
uit de periode van 500 tot 100 jaar voor onze tijdrekening. Het waren begraafplaatsen van 
voorname Kelten die hij heeft blootgelegd.

In samenwerking met het Gallo-Romeins museum en diverse andere instanties werden deze
tumuli opnieuw in ere hersteld. Een belangrijke opsteker voor het gebied tussen de 
Peerderloop en de Dommel en op prijs gesteld door vele wandelaars en natuurliefhebbers.  
Dank u René.

René als Peerse geschiedkundige

Weeral neem ik u mee op de historische stadswandeling door onze stad. René was 
medestichter van de toenmalige VVV Peer. Hij werd stadsgids en wist vele bezoekers van 
deze stad te boeien door hen merkwaardige bezienswaardigheden te tonen. Hij wist zeer 
nauwkeurig welke merkwaardige huizen de markt sieren, kende de geschiedenis van elke 
woning, zoals van die van de Drossaerd en vooral de prachtige muurschildering in dit 
gebouw. Onder zijn impuls siert een nieuwe lindeboom de toegang tot de markt en de 
Kloosterstraat.  Samen met Piet Lauwers en zijn vriend Prof. Piet Stinissen werd de hele 
geschiedenis van het Agnetenklooster beschreven met als bevoorrechte getuige de 
kloostermuur die gelukkig nog gaaf bewaard is gebleven en hopelijk ook zo blijft en wordt 
geïntegreerd in de nieuwe plannen die op stapel staan voor deze site.

Hij sloot de wandeling steevast af met een bezoek in en om deze kerk, waar hij gedoopt 
werd en van waaruit hij nu ook naar zijn laatste rustplaats wordt begeleid.  

In deze kerk was hij curator van diverse tentoonstellingen van oude kerkschatten en bracht 
hij (zelfs waarde volle) Mariabeelden uit de omgeving van Peer naar hier bij gelegenheid van
de 100-jarige herdenking van de plaatsing van het Mariabeeld onder de toren.

De meeste van de kerkschatten worden nu veilig bewaard in een museum op het eerste 
verdieping in diezelfde toren.  Mooi, maar moeilijk toegankelijk.  

René  ‘Kind van Maria’

Ik wil bijzondere aandacht besteden aan dit beeld van René dat ik vooral leer uit zijn laatste 
publicatie: ‘Geschiedenis van het Genootschap van O.L.Vrouw van VII Weeën 1647 – 2002’.
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Dit boek krijgt vandaag een bijzondere waarde. Hij neemt de lezer mee doorheen de 
geschiedenis van de oudste vereniging van Peer aan de hand van het bijgehouden en goed 
bewaarde kasregister. Hij blijft vooral stilstaan bij de laatste 100 jaar en de tot op heden 5 
vieringen van het 25ste jaar: 1897, 1922, 1947, 1972, 1997. De laatste 3 heeft hij niet alleen 
bewust meegemaakt, maar vooral ook mee helpen organiseren.  Terecht is hij er heel fier op.

Dat hij dit boek nog heeft mogen schrijven in zijn 84ste jaar is een wonder op zich. Dat hij het
met zoveel overgave heeft gedaan ondanks een periode van vallen en opstaan, van diverse 
verblijven in verschillende ziekenhuizen in Limburg pleit m.i. voor een wonder gebeuren, en 
is de bescherming en de zegen van zijn hemelmoeder zichtbaar aanwezig.  Dit boek is zijn 
geestelijk testament. Wij moeten het koesteren en vooral het signaal zien dat het volgende 
25ste jaar 2022 in het verschiet is. Ik citeer dit boek. Het is ter gelegenheid van de Mariale 
Feesten van 1897 dat priester J. Reinartz het feestlied, nu gekend als ‘Reeds eeuwen 
geleden O Moeder van Smarten’, schreef. Ook vandaag past het dat wij dit lied met alle 
bekende en onbekende Perenaren, hier en hierboven, van harte zingen samen met de 
Engelen die hem naar de Hemelse stad Jeruzalem begeleiden.

Ik citeer ook nog even Piet Lauwers, ereburger van deze stad: 

Ik denk aan Peer elke dag, 
ik droom ervan diep in de nacht, 
Vree voor jou, jij gezegend oord, 
Een vrome wens in ieder woord.

Marc Desair, ondervoorzitter 
Namens de Culturele Kring DSP
Peer, 26 oktober 2016
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